
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul.  

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 

LEI MUNICIPAL N° 480.05, 08 de junho de 2005. 
 
Cria cargos no Quadro de 
Servidores do Município e altera a 
Lei Municipal nº 67/2001. 

     
Art. 1º - Ficam criados os cargos abaixo descritos 

no quadro de servidores efetivos do município: 
 

Nº cargos             Denominação                        Lotação                     Padrão 

01                          Telefonista                             Gabinete                   02 

01                          Atendente de Creche           Sec. Educação          03 

 
    Art. 2º - Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal 
nº 67/2001, incluindo-se os presentes cargos no quadro de cargos e 
funções dos servidores do município. 
 
    Art. 3º - As atribuições do cargo de telefonista 
criado pela presente lei serão as seguintes: 
 

a) Descrição Sintética: operar mesa telefônica; 
 

b) Descrição Analítica: operar mesa e aparelhos telefônicos e mesas 
de ligação; estabelecer comunicações internas, locais e 
interurbanas; vigiar e manipular permanentemente painés 
telefônicos; registrar dados de controle; prestar informações 
relacionadas com a repartição; responsabilizar-se pela manutenção 
e conservação do equipamento utilizado; eventualmente 
recepcionar o público; executar tarefas afins. 

 
 



 Art. 4º - A carga horária será de: 
a) Geral: 40 (quarenta) horas semanais; 
b) Especial: sujeito a plantões e atendimentos ao público. 
 

Art. 5º - A forma de recrutamento será: 
a) Concurso Público; 
b) Requisitos: Instrução; Nível Médio 

Idade; Mínima 18 e máxima de 40 anos 
 

    Art. 6º - São atribuições do cargo de Atendente de 
Creche: 
a) Descrição sintética: Executar atividades de orientação e 

recreação infantil. 
 

b) Descrição analítica: Executar atividades diárias de recreação, de 
artes, entretenimento e rítmicas sob a orientação de profissional 
da educação; acompanhar as crianças em passeios, visitas e 
festividades sociais em auxilio ao professor; executar, orientar e 
auxiliar as crianças no que refere a higiene pessoal; auxiliar na 
alimentação; servir as refeições e auxiliar as crianças menores a 
se alimentar, auxiliar as crianças a desenvolverem a 
coordenação motora, mediante exercícios e brinquedos, 
conforme orientação do professor responsável; observar a saúde 
e o bem estar das crianças comunicando ao professor qualquer 
alteração ajudando, quando necessário, a leva-las ao 
atendimento médico e ambulatorial; ajudar a ministrar os 
medicamentos, conforme prescrição médica sob orientação; 
orientar os pais quanto à higiene infantil; comunicar ao 
professor e à direção da escola qualquer incidente ou 
dificuldade ocorrida; ajuda o professor na apuração da 
freqüência diária e mensal das crianças; executar tarefas afins. 

 
  Art. 7º - A carga horária será de: 

a) Geral: 40 (quarenta) horas semanais; 
 

Art. 8º - A forma de recrutamento será: 
c) Concurso Público; 
d) Requisitos: Instrução; Ensino Médio 



Idade; Mínima 18 e máxima de 40 anos 
 

Art. 9º - As despesas decorrentes da criação dos 
cargos acima referidos serão suportadas pelas seguintes dotações 
orçamentárias: 

 
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito 
Unidade: 01 Gabinete do Prefeito 
Proj/Ativ.: 04.122.00021.2.002 – Manut. Desenv. e Gerenc. Ativ. Gabinete 
Elem.Desp.: 3.1.90.11.00.0000 – Vencimentos e Vantagens Fixas 
 
Órgão: 05 Sec. Municipal da Educação, Cultura e Lazer 
Unidade: 01 MDE 
Proj/Ativ.: 12.365.00163.2.025 – Manut. Desenv. Ativ. Educação Infantil 
Elem.Desp.: 3.1.90.11.00.0000 – Vencimentos e Vantagens Fixas 
 

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, 08 de junho de 2.005. 
  
 
 
                                  João Domingos R. da Silva 
              Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
 Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
         Rita de Cássia de Oliveira 
  Assessora Especial de Gabinete 
 


